


• System Setting 
• ICD_CODEMAP (สะดวกในการคีย์ Short code) 

• ก าหนดสูตรยา (จากหน้า Doctor Workbench) 

• ก าหนดข้อมูล Vaccine 

• ก าหนด Hospcode เพื่อส่งออก ระบบงานระบาด
วิทยา 506 

 



ถ้าใช้ระบบ Doctor Workbench 
ไม่ต้องเลือก 



ก ำหนดค ำภำษำไทยทีคุ้่นเคย เพ่ือใช้ค้นหำรหัส
โรคทีต้่องกำร ปกตสิำมำรถค้นช่ือโรค 
เป็นภำษำองักฤษได้ แต่ส ำหรับคนที่ไม่ถนัด 
สำมำรถก ำหนดค ำภำษำไทยลงไปในส่วน 
Code ดงัภำพ ให้ตรงกบัคอลมัน์ ICD10 ที่
ต้องกำร (ทีส่ำมำรถน ำเข้ำจำกไฟล์ทีส่่ง 
มำให้พร้อมนีไ้ด้บำงส่วน ถ้ำต้องกำรก ำหนด
เพิม่เติมให้เข้ำมำเพิม่เติมได้ทีต่ำมรำงนี ้) 



ที ่งำนอ่ืน > ข้อมูล Vaccine 

เพิ่มรายการ lot Vaccine วันหมดอายุ ไว้ เพื่อ
สะดวกในการคีย์ข้อมูล จะมีให้เลือกอัตโนมัต ิ 

เอาเคร่ืองหมายถูกออก ถ้า lot เก่าฉีดหมดแล้ว และได้
เพิ่ม lot ใหม่ดังรูป เพราะเวลาใช้งาน lot เก่าที่หมดแล้ว
จะไม่ขึน้มาให้เราเลือกให้สับสน 



เชิงรับ  > Doctor Workbench 



กำรก ำหนดสูตร  
จะใช้ได้เฉพำะช่ือที่ Login มำเท่ำน้ัน 

พมิพ์ช่ือสูตร ที่ต้องการ 

เลือกยา จ านวนจ่าย ส าหรับ 
สูตรที่ก าหนดไว้ข้างต้น 



ก ำหนด Hospcode เพ่ือส่งออก ระบบงำนระบำดวทิยำ 506 
 ใชค้  ำสั่ง update hospcode set hospcode506=‘’ ก่อนใชค้  ำสั่งดำ้นล่ำงน้ี 

รหสั สอ.นัน้ๆ 

หาได้จากโปรแกรม R506 (Access2003) กไ็ด้ หรือจะใช้ 
chwpart+amppart+tabpart+00 กไ็ด้ = 44070400 





สรุปรำยกำรทีค่ย์ีลงในระบบ One stop Service 

• การคีย์ข้อมูลเชิงรับ (หรือผู้ป่วยที่มาหาหมอที่อนามัยเอง ในทุกๆวัน) 
• การคีย์ข้อมูลคัดกรอง (เบาหวาน,ความดนั,มะเร็งเต้านม) 
• การคีย์ข้อมูลฉีดวัคซีนเดก็ 0-11 เดือน 29 วัน (แรกเกิด) 
• การคีย์ข้อมูลฉีดวัคซีนเดก็ 1-5 ปี 11 เดือน 29 วัน  
• การลงข้อมูลฝากครรภ์ ตรวจก่อนคลอด ตรวจหลังคลอด 
• การลงข้อมูลวางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
• การลงข้อมูลฉีดวัคซีน บุคคลทั่วไป 
• การลงข้อมูลงานทนัตกรรม 

 



เข้ำ เชิงรับ > One Stop Service 

เล่ือนลูกศรขึน้ลงเลือก กด Enter คร้ังแรกเพ่ือเลือก แล้วกด Enter คร้ังที ่2 
เพ่ือส่งตรวจทนัท ี 



ส่วนนีร้ะบบจะดงึข้อมูลมาจากเวชระเบียน 
ถ้ามีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถกกลับไปแก้ไข 
ได้ที่ ข้อมูลเวชระเบียน  

ส่วนนีร้ะบบจะดงึข้อมูลมาจากบัญชี 1 ถ้ามี
ข้อมูลแล้ว ถ้าไม่มีก็พมิพ์เข้าไปเองได้ หรือ
เปล่ียนสิทธ์ิ ในการให้บริการครัง้นีไ้ด้ 

ส่วนนีจ้ะต้องคีย์เองครับ น า้หนัก ส่วนสูง ถ้าเคย
มาแล้วระบบจะดงึข้อมูลครัง้สุดท้ายมาให้ ส่วน
อ่ืนๆ คีย์เองครับ  

ส่วนนีเ้ป็นการบันทกึการให้บริการครัง้นี ้
วินิจฉัย จ่ายยา ท าหตัการ นัดหมาย  

ส่วนนีเ้ช่ือมโยงคีย์ข้อมูลใน
ระบบบัญชี ในระบบเชิงรุกได้ 



กำรคย์ีผู้ป่วยทัว่ๆ ไปทีม่ำหำหมอ ประจ ำวนัปกต ิ

ตวัอยา่งการคีย์ข้อมลู ท่ีช่องสีแดง เป็นข้อมลูท่ีไมป่กต ิ
อาการส าคญั ควรลง 

ตรงนีใ้ช้ลงส ำหรับ PCU ลงตรวจผู้ป่วยเบำหวำน 



กำรลงรหัสวนิิจฉัย (ICD10) แบบทั่วไป ถ้ำจ ำได้ 

คลกิแทบ กำรวนิิจฉัย  แล้วพมิพ์รหัส ICD10 ได้เลย (ถ้ำจ ำได้) แล้ว Enter 
ลงมำให้อยู่ในรำยกำรด้ำนล่ำง  คร้ังแรกระบบจะลงเป็น Diag Type = 1 หรือ 
เป็น Principal Diagnosis ให้อตัโนมัติ  ถ้ำเรำลงวนิิจฉัยเพิม่อกี ระบบกจ็ะ 
ลง Diag Type = 2 หรือเป็น Comorbidity (โรคร่วม) 



ตัวอย่ำงกำรค้นหำโรค ช่อง Shot code  
(ตั้งเองไดโ้ดยผูดู้แลระบบในตำรำง ICD_Codemap) 

พมิพ์ค ำทีต้่องกำรค้นหำ แล้ว Enter รหัส 
ICD10 ทีต่ั้งไว้กจ็ะมำให้อตัโนมตัิ  (ท่ำนใด
ถนัดค้นเป็นภำษำองักฤษ สำมำรถพมิพ์ได้เลย
ครับ แต่ถ้ำถนัดค้นภำษำไทย ต้องเข้ำไปเพิม่
ค ำภำษำไทยในตำรำงข้ำงต้น) 



ตัวอย่ำงกำรค้นหำโรค ช่อง Shot code  
(ตั้งเองไดโ้ดยผูดู้แลระบบในตำรำง ICD_Codemap) ต่อ 

รหัส ICD10 กจ็ะมำเองแล้วครับ 



ตัวอย่ำงกำรคย์ีจ่ำยยำ แบบทั่วไป (จ่ำยยำมี point เพิม่ให้) 

ค่ำบริกำรจะมำให้อตัโนมตัิ ถ้ำเรำได้ตั้งค่ำใน System Setting 
ทีอ่ธิบำยไว้ข้ำงต้น 

กำรลงจ่ำยยำให้ คลกิที่แทบ Medication  
แล้วพมิพ์บำงส่วนของช่ือยำทีต้่องกำร ดัง Slide ถัดไป 



ตัวอย่ำงกำรคย์ีจ่ำยยำ แบบทั่วไป (ต่อ) 

พมิพ์ช่ือยำ ดงัตวัอย่ำง ระบบจะกรองข้อมูลมำให้ แล้ว
เลือกตำมต้องกำร แล้วกด Enter 



ตัวอย่ำงกำรคย์ีจ่ำยยำ แบบทั่วไป (ต่อ) 

ใส่จ ำนวนจ่ำย แล้ว Enter ไปเร่ือยๆ จนรำยช่ือยำทีเ่ลือก ลงมำต่อท้ำยค่ำบริกำร ข้ำงต้น 



ตัวอย่ำงกำรคย์ีจ่ำยยำ แบบใช้สูตรทีก่ ำหนดไว้ 

กำรเรียกใช้สูตรทีก่ ำหนดไว้ข้ำงต้น ให้พมิพ์  
. (จุด) ก่อน ระบบกจ็ะไปดึงสูตรยำ ทีก่ ำหนดไว้ 
ข้ำงต้นมำให้เลือก แล้วกด Enter 



ตัวอย่ำงกำรคย์ีจ่ำยยำ แบบใช้สูตรทีก่ ำหนดไว้ (ต่อ) 

คลกิทีหั่วแถว แล้วกดปุ่ม Delete ถ้ำต้องกำรลบออกบำงตวั 

ระบบกจ็ะดึงรำยกำรยำท่ีก ำหนดไวม้ำใหอ้ตัโนมติั ตวัอยำ่งมี 3 รำยกำร 
และถำ้ตอ้งกำรแกไ้ขจ ำนวนจ่ำย กส็ำมำรถแกไ้ขเพิ่มเติมไดท้นัที หรือบำงคร้ัง 
ตอ้งกำรเพิ่มยำเขำ้ไปอีก กส็ำมำรถเพิ่มโดยกำรคียแ์บบปกติได ้



ตัวอย่ำงกำรลงหัตถกำร ถ้ำม(ีซ่ึงม ีPoint เพิม่พเิศษให้) 

 
คลกิแทบ หัตถกำร แล้วเลือกเจ้ำหน้ำ เลือกรำยกำรหัตถกำรท ำ แล้วกด 
Enter ไปเร่ือยๆ จนช่ือหัตถกำรทีเ่ลือก ลงมำอยู่ในรำยกำรท ำหัตถกำร 
ด้ำนล่ำง  (ค่ำบริกำรจะขึน้ให้อตัโนมัต ิถ้ำเรำก ำหนดค่ำหัตถกำรไว้ใน  
 System Setting ซ่ึงสำมำรถแก้ไข เพิม่เติมได้ที่น่ัน) 



กำรส่งต่อ ถ้ำมี (มี Point พเิศษเพิม่ให้) 

1.คลกิแทบ ข้อมูลการส่งต่อ 

3.กรอกข้อมูลการส่งต่อ ดังตัวอย่าง 

สอ. ส่งเข้า รพ. 



คลิกท่ีแทบ กำรนัดหมำย เลือกวนันดั เวลำนดั คลินิกท่ีนดั ประเภทกำรนดั 
ดงัรูป แลว้ Enter ไปเร่ือยๆ จนขอ้มูลนดัลงมำอยูใ่นรำยกำร ดำ้นล่ำง  

กำรนัดหมำย (ถ้ำม)ี 



กำรบันทึก เม่ือลงครบทุกรำยกำรทีต้่องกำรแล้ว 

กดปุ่มนี ้



Visit List (แสดงเม่ือบันทกึข้อมูลเสร็จแล้ว)  

สำมำรถเลือกช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งกำรตรวจสอบขอ้มูล ถำ้ไม่ถูกตอ้งสำมำรถ 
ดบัเบิลคลิกรำยกำรท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้แกไ้ขไดท้นัที (ก่อนส่งออก 18 แฟ้ม) 

หรือจะส่งออก Excel เกบ็เป็นทะเบียนผูป่้วยท่ีมำตรวจกไ็ด ้





OneStop+
 

เมื่อเลือกคนไข้มา คลิกแทบ การวินิจฉัย แล้วคีย์รหัส ICD10 ในช่องหรือถ้าจ า
ไม่ได้ ใช้ค้นจากช่อง Short Code แล้วพมิพ์ดังตัวอย่าง สมมุต ิตรวจคัดกรอง
เบาหวาน แล้ว Enter รหัสโรคกจ็ะมาให้ ต่อไปให้คลกิแทบ การคัดกรอง   



OneStop+
 

ที่แทบ การคัดกรอง ลงวันที่เกบ็ข้อมูล และงานคัดกรองที่ต้องการ 
เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทกึคัดกรอง 

1 

2 3 4 



OneStop+
 

หน้าจอ บันทกึคัดกรองความดัน หน้าจอ บันทกึคัดกรองเบาหวาน 

หน้าจอ บันทกึคัดกรองมะเร็งเต้านม แล้วแต่ว่ำเลือกคดักรองอะไร 
ซ่ึงจะถูกส่งไปออกในรำยงำน 

11รง.5 



OneStop+
 

เม่ือบนัทึกคดักรองเสร็จแลว้ ใหก้ด บนัทึก หนำ้ One Stop Service 

อีกคร้ัง เพื่อบนัทึกขอ้มูล OP Service เสร็จครับ 

สงัเกตวา่ข้อมลูนี ้ไมมี่การจ่ายยานะครับ เพราะเป็นการคดักรอง แตจ่ะมีคา่ 
บริการในเวลาอตัโนมตัิให้เอง ถ้าเราตัง้คา่ใน System Setting ข้างต้นไว้ 
ซึง่แคนี่ก้็ครบตาม Flow ให้คะแนน OP ของ สปสช. แล้วครับ 



ส่งออกแฟ้ม EPI แฟ้มของ OP Service 



One Stop +  

สังเกตดูอำยุทีน่ี่ด้วยครับ 

เม่ือเลือกรำยช่ือผู้ป่วยเข้ำมำแล้ว ให้คลกิที ่
 



One Stop +  

ในบำงคร้ังมีกำรเพิ่มขอ้มูลใหม่ในบญัชี 1 แต่ยงัไม่ไดล้งทะเบียนในบญัชี 3  
ทะเบียนบริกำรเดก็ 0-1 ปี ใหค้ลิกตำมลูกศร ครับ แค่น้ีกรั็บบริกำรไดแ้ลว้  



One Stop +  

ระบบกจ็ะ Link เชิงรุกในบญัชี 3 ใหอ้ตัโนมติั 
แลว้แสดงหนำ้สรุป Vaccine ท่ีเคยไดรั้บมำแลว้ 

จำกนั้นใหค้ลิกแทบ กำรให้บริกำร 



One Stop +  

หนำ้น้ีกจ็ะแสดงรำยกำรวนัท่ี เคยมำรับบริกำร คร้ังก่อน ซ่ึงสำมำรถเขำ้ไป
แกไ้ขได ้ ในท่ีน้ี เรำจะเพิ่มกำรฉีดวคัซีนใหค้ลิกท่ี เพิม่ Visit 

2 

1 

3 

4 



One Stop +  

หนำ้น้ีส ำคญั ใหค้ลิก แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
หำ้มส่งตรวจใหม่อีก เพรำะเรำเพ่ิม visit มำแลว้ 
มิฉะนั้นรำยกำร visit จะเพ่ิมเป็น 2 visit 



One Stop +  

แทบ  
กำรตรวจทำรก 
ลงขอ้มูลตรวจ

ทัว่ไป 
และลงพฒันำกำร 
ท่ีหนำ้จอน้ีเลย 



One Stop +  

ลงรหัส ICD10 (Z001) หมำยถึงกำรฉีดวคัซีน (ตำม style ทีน่ี่ครับ) แล้วค่อยไปแยกว่ำ ฉีดวคัซีน
อะไร ในแทบ Vaccine/lab ต่อไป  รำยกำรนีจ้ะได้ข้อมูล OP Service ซ่ึงเป็นแต้มส ำคญัด้วย 
และบนัทกึแล้วจะไปอยู่ใน Visit List ด้วย 



One Stop +  

แทบ Vaccine/lab เลือกตรง บริกำร วำ่ ให ้vaccine อะไร Lot no. กเ็ลือกท่ี 
ช่องสำมเหล่ียมเลก็ๆ ถำ้เรำก ำหนดไวข้ำ้งตน้ (ใน งำนอ่ืนๆ > ขอ้มูล Vaccine)  
วนัหมดอำย ุกจ็ะข้ึนเองตำมท่ีเรำตั้งไว ้ถำ้ไม่ไดก้  ำหนด กพิ็มพเ์ขำ้ไปตรงๆ เลยกไ็ดค้รับ 
เสร็จแลว้ Enter ลงมำเร่ือยๆ ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ ดงัรูป 



One Stop +  

แทบ กำรนัดหมำย  ถำ้หำกเรำมีกำรนดัดว้ย เลือก วนันดัถดัไป , 
เวลำนดั, คลินิก, วคัซีนท่ีนดัมำรับ, ประเภทกำรนดัหมำย แลว้กด 

Enter ลงมำบรรทดัใหม่ (V.3.52.11.30 น้ี Enter ยงัไม่ลง 
ถำ้บนัทึกขอ้มูลจะไม่ถูกเกบ็เขำ้ฐำนขอ้มูล แกปั้ญหำโดย กด + 

ดำ้นล่ำงน้ี เพ่ือใหข้ึ้น ดงัรูป จึงจะใชไ้ด)้ 

สุดท้ำย 



One Stop +  

จะกลบัมำหน้ำนี ้ให้กด บันทกึ  



One Stop +  

สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทกึไว้ กจ็ะดึงเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทกึ อกีคร้ัง  



ส่งออกแฟ้ม PP แฟ้มของ OP Service 



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

สังเกตดูอำยุทีน่ี่ด้วยครับ 

เม่ือเลือกรำยช่ือผู้ป่วยเข้ำมำแล้ว ให้คลกิที ่
 



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

ก่อนเยีย่มหลงัคลอด 
ควรลง ข้อมูลกำรคลอด 
ให้ครบสมบูรณ์ก่อน 
เพ่ือควำมสมบูรณ์ทีจ่ะ 
ส่งออกแฟ้ม PP 



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

คลกิแทบ กำรเยีย่มหลงัคลอด  1 

2 



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

บันทกึตามแบบฟอร์ม  



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

กลบัมำหน้ำนี ้กด บันทกึ อกีคร้ัง 



One Stop + เยีย่มทำรกหลงัคลอด 

ลงข้อมูลส าคัญเพิ่มเตมิ เวลากลับมาแก้ไขได้ง่าย 

ท่ี Short Code พิมพ ์ตรวจหลงัคลอดลูก หรือ PP Care  
 คน้หำ ICD10 คร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะได ้OP Service ท่ีเพ่ิมข้ึน ก่อนบนัทึก 

สุดท้ำย 
ICD10=Z001  ถามเวชระเบียนแล้วครับ 



ส่งออกแฟ้ม EPI แฟ้มของ OP Service 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

สังเกตอำยุด้วย 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ามาแล้ว คลิกที่น่ีเลย ครับ 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

สรุป วนัทีเ่คยมำฉีดวคัซีน 

สรุป วคัซีนทีเ่คยได้รับ 
วนัที่เท่ำใดบ้ำน 

คลิกท่ีน่ี เพ่ิมกำรฉีด Vaccine ใหม่ 



หนำ้น้ีส ำคญั ใหค้ลิก แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
หำ้มส่งตรวจใหม่อีก เพรำะเรำเพ่ิม visit มำแลว้ 
มิฉะนั้นรำยกำร visit จะเพ่ิมเป็น 2 visit 

One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

แทบ Vaccine/lab เลือกตรง บริกำร ว่ำ ให้ vaccine อะไร Lot no. กเ็ลือกที ่
ช่องสำมเหลีย่มเลก็ๆ ถ้ำเรำก ำหนดไว้ข้ำงต้น (ใน งำนอ่ืนๆ > ข้อมูล Vaccine)  
วนัหมดอำยุ กจ็ะขึน้เองตำมทีเ่รำตั้งไว้ ถ้ำไม่ได้ก ำหนด กพ็มิพ์เข้ำไปตรงๆ เลยกไ็ด้ครับ 
เสร็จแล้ว Enter ลงมำเร่ือยๆ ให้ขึน้บรรทดัใหม่ ดงัรูป 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

ลงรหัส ICD10 (Z001) หมำยถึงกำรฉีดวคัซีน (ตำม style ทีน่ี่ครับ) แล้วค่อยไปแยกว่ำ ฉีดวคัซีนอะไร ใน
แทบ Vaccine/lab ต่อไป  รำยกำรนีจ้ะได้ข้อมูล OP Service ซ่ึงเป็นแต้มส ำคญัด้วย และบนัทกึแล้วจะไป
อยู่ใน Visit List ด้วย 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

แทบ กำรนัดหมำย  ถำ้หำกเรำมีกำรนดัดว้ย เลือก วนันดัถดัไป , 
เวลำนดั, คลินิก, วคัซีนท่ีนดัมำรับ, ประเภทกำรนดัหมำย แลว้กด 

Enter ลงมำบรรทดัใหม่ ดงัรูป 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

ถ้ำหำกมีกำรตรวจฟันด้วย 

เสร็จแล้วกด 



One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 

กลบัมำหน้ำนี ้กด บันทึก อกีคร้ัง 



สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทกึไว้ กจ็ะดึงเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทกึ อกีคร้ัง  

One Stop + กำรฉีดวคัซีนเดก็ 1-6 ปี 



ส่งออกแฟ้ม ANC แฟ้มของ OP Service 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ามาแล้ว คลิกที่น่ีเลย ครับ 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

ถ้ำผู้ป่วยยงัไม่เคยลงทะเบียนฝำกครรภ์ใน สอ.นี ้ให้คลกิ OK 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

คลกิที่น่ีถ้ำมีผล Ultra sound  
แล้วใส่ตัวเลขเป็นสัปดำห์ 

คลกิด้วย 

บันทกึข้อมูลกำรฝำกครรภ์ต่ำงๆ ให้ครบ ดงัตวัอย่ำง 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

จะต้องลงข้อมูลกำรรับบริกำร
ด้วยที่แทบ กำรมำรับบริกำร 
แล้วคลกิ เพิม่ visit 

1 

2 

3 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

หน้ำนีส้ ำคญั ให้คลกิ แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
ห้ำมส่งตรวจใหม่อกี เพรำะเรำเพิม่ visit มำแล้ว 
มิฉะน้ันรำยกำร visit จะเพิม่เป็น 2 visit 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

แทบการตรวจครรภ์ 
บนัทกึให้ครบถ้วน  

ดังตัวอย่าง 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

แทบ  
วฉิิจฉัย/ตรวจรักษา 
Z340 = ท้องแรก 
Z348 = ท้องที่ 2 

ขึน้ไป 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

แทบ Vaccine/Lab 
ตวัอยำ่งกำรลงขอ้มูล 
เพ่ือใหแ้ฟ้มท่ีส่งออก 

สมบูรณ์ 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

แทบ กำรนัดหมำย  ถำ้หำกเรำมีกำรนดัดว้ย เลือก วนันดัถดัไป , 
เวลำนดั, คลินิก, วคัซีนท่ีนดัมำรับ, ประเภทกำรนดัหมำย แลว้กด 

Enter ลงมำบรรทดัใหม่ ดงัรูป 

สุดท้ำย 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

กลบัมำหน้ำนี ้กด บันทึก อกีคร้ัง 



One Stop + กำรฝำกครรภ์ 

สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทกึไว้ กจ็ะดึงเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทกึ อกีคร้ัง  



ส่งออกแฟ้มMCH แฟ้มของ OP Service 



ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ามาแล้ว คลิกที่น่ีเลย ครับ 

ตรวจหลงัคลอด 

One Stop + กำรตรวจหลงัคลอดแม่ 



One Stop + กำรตรวจหลงัคลอดแม่ 

เข้ำมำคร้ังแรก ให้มำลง ข้อมูลกำรคลอด ก่อน แล้วค่อยลงข้อมูล ตรวจหลงัคลอด 
 เพ่ือควำมสมบูรณ์ของข้อมูล ดังตัวอย่ำง 



One Stop + กำรตรวจหลงัคลอดแม่ 

1 

2 3 ลงข้อมูลตรวจหลงัคลอดให้ครบ 

4 



One Stop + กำรตรวจหลงัคลอดแม่ 

กลบัมำหน้ำนี ้กด บันทึก อกีคร้ัง 



One Stop + กำรตรวจหลงัคลอดแม่ 

ลงข้อมูลส ำคญัเพิม่เตมิ เวลำกลบัมำแก้ไขได้ง่ำย 

ที ่Short Code พมิพ์ ตรวจหลงัคลอดแม่ หรือ PP Care  
 ค้นหำ ICD10 คร้ังนี ้เพ่ือที่จะได้ OP Service ทีเ่พิม่ขึน้ ก่อนบันทกึ 

สุดท้ำย 
ICD10=Z39  ถามเวชระเบียนแล้วครับ 



ส่งออกแฟ้ม FP แฟ้มของ OP Service 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ำมำแล้ว คลกิที่น่ีเลย ครับ 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

1 
ลงข้อมูลส ำรวจก่อน 
ในกรอบหมำยเลข 1 
ถ้ำมำบริกำรวำงแผน 
ครอบครัว ทีช่่อง 
สถำนภำพสมรส 

แนะน ำให้ลง  คู่ 
ไม่ว่ำจะจดทะเบียน 
หรือไม่จดทะเบียน 
กต็ำม เพ่ือส่งออก 
แฟ้ม Women 

2 
3 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

หน้ำนีส้ ำคญั ให้คลกิ แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
ห้ำมส่งตรวจใหม่อกี เพรำะเรำเพิม่ visit มำแล้ว 
มิฉะน้ันรำยกำร visit จะเพิม่เป็น 2 visit 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

คลกิแทบ วนิิจฉัย/ตรวจรักษำ  แล้วลง ICD10= Z304 

ทีส่ ำคญัจะต้องลงยำทีใ่ช้คุมก ำเนิดด้วย อำจเป็นยำเม็ด หรือยำฉีด 
แล้วแต่ว่ำใช้ยีห้่อใด ตำมทีท่่ำนได้บันทึกรำยกำรยำไว้ครับ 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

กลบัมำหน้ำนี ้กด บันทึก อกีคร้ัง 



One Stop + กำรวำงแผนครอบครัว 

สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทกึไว้ กจ็ะดงึเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทึก อกีคร้ัง  



ส่งออกแฟ้ม OP Service 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ามาแล้ว คลิกที่น่ีเลย ครับ 

ตรวจมะเร็งเต้านม 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 

คลกิ 



หน้ำนีส้ ำคญั ให้คลกิ แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
ห้ำมส่งตรวจใหม่อกี เพรำะเรำเพิม่ visit มำแล้ว 
มิฉะน้ันรำยกำร visit จะเพิม่เป็น 2 visit 

One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 

คลกิแทบ วนิิจฉัย/ตรวจรักษำ  แล้วลง ICD10= Z123 

ค่ำบริกำรจะขึน้อตัโนมัติแล้วครับ ถ้ำตั้งค่ำใน System Setting 
ข้ำงต้นไว้แล้ว 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 

คลกิแทบ กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม แล้วบันทกึข้อมูล ดังภำพ 

กด บันทึก อกีคร้ัง 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม 

สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทึกไว้ กจ็ะดึงเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทกึ อกีคร้ัง  



ส่งออกแฟ้ม OP Service 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก 

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ำมำแล้ว คลกิทีน่ี่เลย ครับ 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก 

คลกิ 



หน้ำนีส้ ำคญั ให้คลกิ แก้ไข Visitเก่ำ  นะครับ 
ห้ำมส่งตรวจใหม่อกี เพรำะเรำเพิม่ visit มำแล้ว 
มิฉะน้ันรำยกำร visit จะเพิม่เป็น 2 visit 

One Stop + กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก 

คลกิแทบ วนิิจฉัย/ตรวจรักษำ  แล้วลง ICD10= Z014 

ค่ำบริกำรจะขึน้อตัโนมัติแล้วครับ ถ้ำตั้งค่ำใน System Setting 
ข้ำงต้นไว้แล้ว 



One Stop + กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก 

สุดท้ำย กลบัมำหน้ำ One Stop Service อกีคร้ัง รำยกำรบริกำรที่
บันทกึไว้ กจ็ะดึงเข้ำมำหน้ำนีด้้วย แล้วกก็ด บันทกึ อกีคร้ัง  



ส่งออกแฟ้ม OP Service + แฟ้ม EPI 



One Stop +

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ำมำแล้ว คลกิที่น่ีเลย ครับ 

ICD10 = Z001 



One Stop +

1 

2 



ส่งออกแฟ้ม OP Service 



One Stop +

ลงอำกำรส ำคญัไว้ด้วยครับ 

เม่ือเลือกคนไข้เข้ำมำแล้ว คลกิที่น่ีเลย ครับ 

ICD10 ตำมระบบงำนทันตกรรม 



One Stop +




